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جانمایی غرفه ها و نحوه حضور
 - 1از آنجا كه جانمايي غرفههای نمايشگاه توسط نمايندگان غرفهها و به صورت الکترونیکي انجام مي شود ،فهرست متقاضیاني كه
جانمايي ميكنند بر حسب زمان دقیق تکمیل فرآيند جانمايي ،اعالم و منتشر خواهد شد.
 - 2بر اساس تصمیم كمیته سیاستگذاری نمايشگاه ،محل برپايي غرفه گروههای «نشريات آموزشي -تخصصي و ادارات ارشاد
استانها» در طبقه فوقاني مصلي انتخاب شد.
برنامه زمان بندی ثبت نام نمایشگاه مطبوعات
از
عنوان

تا

مدت

تاریخ

روز

تاریخ

روز

انتشار ضوابط اجرایی و فنی (نظام نامه نمایشگاه)

1روز

96/7/10

دوشنبه

96/7/10

دوشنبه

ثبت نام قطعی و همچنین ثبت اطالعات متصدیان غرفه ها

3روز

96/7/11

سه شنبه

96/7/14

جمعه

اعمال تغییرات نهایی روی نقشه بر اساس اطالعات ثبت نام قطعی

1روز

96/7/15

شنبه

96/7/15

شنبه

انتشار اسامی رسانه های دارای اولویت

1روز

96/7/19

چهار شنبه

96/7/19

چهار شنبه

چاپ کارت متصدیان غرفهها و آماده سازی فرم های تحویل غرفه
جانمایی الکترونیکی (اولویت دارها از ساعت  10تا  12و باقی رسانه ها از ساعت 12
تا )16

 6روز

96/7/25

شنبه

96/8/1

دوشنبه

1روز

96/7/26

چهار شنبه

96/7/26

چهار شنبه

تماس با جانمایی نکرده ها و اقدام برای جانمایی الکترونیکی فهرست رزرو

4روز

96/7/27

پنج شنبه

96/7/30

یک شنبه

*غرفههای برتر نمايشگاه بیست و دوم؛ ساعت  10تا 10.30
*غرفههای فعال دوره گذشته و رسانههای برتر طرحهای رتبه بندی و با ضريب كیفي باال(10درصد رسانههای برتر هر گروه بر
اساس ضريب كیفي يا رتبه بندی)؛ ساعت  10.30تا 12
 - 3واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقي يا حقوقي ديگر ،ممنوع است.
– 4غرفه هايي كه دارای ستون باشند ،به میزان يك و نیم برابر مساحت مقطع ستون ،از بهای متراژ پرداختي كسر و تا پايان
نمايشگاه به آنها عودت ميشود .اين موضوع شامل غرفههای واقع در راهروی اصلي و همچنین كاهش متراژ ناشي از غرفههای واقع
در میادين نميشود.
 -5واريز مبلغ كامل بهای غرفه ،ثبت نام قطعي تلقي خواهد شد و امکان جابجايي گروه يا متراژ وجود ندارد.
تبصره :پس از اتمام مرحله جانمايي ،درخواستهای متقاضیان رزرو ،بر اساس اولويت ثبت درخواست ،بررسي و اقدام مقتضي انجام
خواهد شد.
 - 6چنانچه انصراف از نمايشگاه بعد از ثبت نام قطعي و پیش از مرحله جانمايي اعالم شود40 ،درصد مبلغ واريزی عودت مي شود.
در غیر اين صورت ،مبلغي عودت نميشود.
تبصره :چنانچه متقاضیان گروه هايي كه در طبقه فوقاني نمايشگاه جانمايي شده اند پیش از ثبت نام قطعي ،انصراف خود را به
ستاد نمايشگاه اعالم كنند ،تمام مبلغ پیش ثبت نام عودت مي شود.
 -7با توجه به ساعت بازديد از نمايشگاه ( 9:30صبح الي  )20:30شايسته است متصديان غرفهها  30دقیقه قبل و بعد از ساعات
اعالم شده نیز در غرفههای خود حضور داشته باشند .تمديد يا تغییر ساعت فعالیت نمايشگاه از طريق پیامك و راديو داخلي
نمايشگاه ،اطالعرساني ميشود .همچنین به منظور رعايت حال متصديان غرفهها و بازديدكنندگان ،راديوی داخلي نمايشگاه به ازای
هر  40ثانیه پیام 4 ،دقیقه سکوت خواهد داشت.
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–8رسانههايي كه در سامانه جامع رسانه های كشور بنابر تخلفات قانوني ،برچسب عدم حمايت دريافت كرده اند امکان جانمايي
الکترونیك نخواهند داشت و مبالغ واريزی آنان برای پیش ثبت نام ،عودت خواهد شد.
نام غرفه ها
 -9نام غرفهها (كتیبه) بايد با عنواني كه متقاضي ،در سامانه ثبت كرده و به تايید ستاد نمايشگاه هم رسیده ،مطابقت داشته باشد.
 متقاضیاني با بیش از يك رسانه در نمايشگاه حاضر ميشوند ،ميتوانند تا قبل از جانمايي الکترونیکي ،نام پیشنهادی خود برایكتیبه را ارائه دهند تا پس از بررسي ،نام نهايي غرفه اعالم شود.
 استفاده از عنوان موسسه يا صاحب امتیاز حقوقي در كتیبه هر غرفه به جای نام رسانه ،در صورت رعايت ضوابط قانوني و تايیدستاد برگزاری ،بالمانع است.
 حضور مشترک رسانه ها در يك غرفه در ص ورتي كه تا پیش از زمان جانمايي به اطالع و تايید ستاد نمايشگاه رسیده باشد،بالمانع است.
 اطالعات مندرج در تابلوهای داخلي نیز بايد ذيل نام اصلي يا متعلق به مهمانان آن غرفه كه قبال در سامانه ثبت شده ،باشد. در بخش كسب و كار مرتبط نیز كتیبه بايد دقیقاً برابر عنوان مندرج در آگهي روزنامه رسمي كشور باشد.موارد انضباطی
 -10با توجه به تأثیر منفي غرفههای غیرفعال در چهرة نمايشگاه ،غرفههايي كه در ساعات كار نمايشگاه ،بیشتر از
 3ساعت متوالي بدون حضور متصديان غرفهها باشند ،جمع آوری و به فعالیت ديگری اختصاص خواهد يافت.
 - 11هرگونه ساخت و ساز ،رنگآمیزی و فعالیتي كه باعث آسیب رساني به محوطه شبستان شود ،در داخل شبستان ممنوع بوده
و متصديان غرفهها صرفاً مجاز به نصب قطعات از پیش آماده شده ،هستند.
 - 12با توجه به مشکل تأمین برق مصلي ،استفاده از هرگونه المپ رشتهای و هیتر ممنوع است.
 - 13هر يك از غرفه ها صرفاً برای ارائه آثار (نشريه) يا فعالیت مرتبط با حوزه مطبوعات كه دارای پروانه انتشار از سوی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي هستند اختصاص يافته ،لذا از واگذاری آن به غیر و يا ارائه محصوالت غیرمرتبط با رسانه خودداری شود.
 - 14نصب دكل مخابراتي يا اينترنت پرسرعت با توجه به اختالالتي كه ممکن است برای ساير همکاران و غرفهها ايجاد كند منوط
به كسب مجوز از ستاد نمايشگاه است.
 - 15امکانات مخابراتي و اينترنتي موجود ،حسب درخواست غرفهها توسط ستاد نمايشگاه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
 - 16نظافت و پاكیزه نگه داشتن غرفهها ،به عهده مسئول غرفه است.
 - 17با توجه به برگزاری نمايشگاه در ايام ماه صفر ،رعايت حرمت اين ماه توسط متصديان غرفهها ضروری است .همچنین نمايش
و عرضه هرگونه محصولي كه نمايش و معرفي آن مغاير با شئونات اسالمي است ،ممنوع است.
 - 18انتظار ميرود نوع پوشش و حضور متصديان غرفهها مطابق شئون اسالمي باشد .خانمها و آقايان متصدی غرفهها مجاز به
استفاده از پوشش غیر متعارف از قبیل كراوات ،پاپیون ،روسری كوتاه ،لباس و ظاهر نامتناسب با شأن فرهنگي نمايشگاه نميباشند.
 - 19به منظور جلوگیری از مزاحمت برای ساير غرفهها ،سیستم صوتي غرفهها نبايد بیشتر از 10وات توان خروجي و يا بیشتر از
شعاع سه متر قابل شنیدن باشد.
 - 20هرگونه تبلیغ محیطي خارج از غرفه در داخل شبستان ممنوع است و در داخل محوطه با اخذ مجوز پیمانکار طرف قرارداد
مصلي امکان پذير است.
 -21از آنجا كه نمايشگاه مطبوعات يك رويداد كامال تخصصي در حوزه فرهنگ و رسانه به شمار مي رود حضور افراد و گروههای
غیرمرتبط نظیر گروههای نمايشي فردی ،پرفورمنس و ديگر موارد مشابه در فضای داخلي نمايشگاه ،ممنوع است.
 -22به منظور حفظ نظم نمايشگاه و رعايت شان رسانهها و میهمانان ،به رسانه هايي كه همکاران آنها ،با اصرار غیرمعمول ،خواستار
حضور مهمانان در غرفه خود هستند ،تذكر داده مي شود و در صورت تکرار از ادامه فعالیت آن غرفه ها ،جلوگیری خواهد شد.
 – 23عالوه بر سالن نشست ها و كارگاههای آموزشي ،يك تاالر گفتگو (برای حضور چهره ها و مهمانان غرفه ها) ،و برخي
برنامههای جنبي در طبقه فوقاني نمايشگاه خواهد بود .همچنین ورودی اصلي نمايشگاه روزانه حدود  4ساعت(به صورت شناور) از
طبقه فوقاني خواهد بود.
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 - 24تا قبل از افتتاح نمايشگاه ،درب واقع در خیابان شهید بهشتي برای حمل و نقل كاال در اختیار متصديان غرفهها است و بعد از
آغاز رسمي نمايشگاه ،متصديان غرفهها ميتوانند از درب  15پاركینك عمومي استفاده كنند.
 - 25مسئولیت نگهداری كاالها از هنگام ورود كاال تا خروج آنها از محوطه نمايشگاه در طول ساعت كار نمايشگاه بر عهده
متصديان غرفهها است و پس از پايان ساعت كار درب سالن ها تا ساعت  7:30صبح روز بعد پلمب ميشوند .لذا توصیه ميشود
لوازم ضروری و قابل حمل مانند دوربین ،لپ تاپ ،وجه نقد ،وسايل قیمتي و...را در پايان هر روز از غرفه خارج سازيد.
 - 26استفاده از سالن نشستها بر اساس اعالم متصديان غرفهها در زمان ثبت نام ،تنظیم شده و موارد ديگر ،مستلزم تکمیل فرم
درخواست و ارايه آن حداقل  12ساعت قبل از نشست به ستاد اجرايي است.
 - 27به منظور رعايت حقوق متصديان غرفهها ،رسانهها و مراجعان ،انتظار ميرود از تشکیل هرگونه مناظره و جلسات مشابه با
جمعیت نام تناسب با مساحت غرفه خودداری شود و در صورت نیاز ميتوان از «تاالرهای گفتگو» كه به اين امر اختصاص يافته
استفاده شود.
 - 28در صورت ازدحام طوالني در مسیر بازديد مراجعان كه معموالً به دلیل حضور میهمان يا برنامهای خاص صورت ميگیرد ،آن
میهمان يا برنامه به سالنهايي كه از سوی ستاد نمايشگاه به اين امر اختصاص داد شده ،هدايت خواهند شد.
 - 29فروش اقالم غیررسانهای از جمله( :لباس ،مواد خوراكي ،تجهیزات الکترونیکي ،اسباب بازی و آالت موسیقي و )...ممنوع است.
فروش كتاب و ساير محصوالت مشروط به آن كه توسط همان رسانه منتشر شده باشد بالمانع است.
 - 30صرف غذا در غرفهها به نحوی كه مقابل انظار بازديدكنندگان باشد ،مجاز نیست.
کارت شناسایی
 –31متصديان غرفهها بايستي نسبت به نصب كارت شناسايي بر روی سینه و ارائه آن در زمان ورود به نمايشگاه ( 8.30تا )9اقدام
فرمايند كه اين امر برای ورود الزامي است.
 - 32كارت شناسايي مسئوالن غرفهها (برای غرفه های  12و  24متر به ترتیب تا  3و  6كارت و برای غرفه های باالتر به ازای هر
12متر  2كارت) صادر ميشود .ضروری است اطالعات اين افراد تا پايان مهر در پنل هر رسانه در وبسايت نمايشگاه بارگذاری شود.
 - 33كار ت شناسايي نمايشگاه قابل واگذاری به غیر نبوده و در صورت مشاهده ،كارت شناسايي توسط حراست نمايشگاه ضبط
خواهد شد.
حفاظت و امنیت
 - 34پیشنهاد ميشود برای يکنواختي و امنیت غرفه در ساعات تعطیلي ،برای پوشش ورودی غرفه از بنرها يا برزنت رنگي و يا
تبلیغ آن رسانه استفاده شود.
–35خروج كاال و اموال متصديان غرفهها پس از افتتاح نمايشگاه مستلزم ارائه برگ خروج كاالخواهد بود و ايشان موظف به اخذ
برگ خروج كاال از ستاد نمايشگاه و تکمیل فرم خروج كاال ميباشند.
 -36در صورت مشاهده هرگونه كاال ،اجناس مشکوک و بالصاحب ( بسته و ساک و )...در اولین فرصت موضوع را به اطالع كمیته
حراست برسانید.
 -37در صورت بروز هرگونه حادثه از قبیل  :سرقت ،مزاحمت ،آتش سوزی ،درگیری و  ...مراتب را سريعاً به مسئوول حراست سالن
اطالع دهید.
 -38خیابانهای اصلي و صحن مقابل شبستان اصلي و پاركینگهای روبروی در شبستان اصلي (ورودی مدعوين به داخل
نمايشگاه) منطقه ممنوعه اعالم شده و هیچ خودرويي مجاز به پارک نمودن و تردد در آنها نميباشد مگر خودرويي كه از حراست
نمايشگاه مجوز اخذ كرده و برچسب مخصوص داشته باشد.
*یادآور میشود در صورت حضور سران قوا در نمایشگاه ،امكان ایجاد محدودیتهایی وجود دارد.

ایمنی
3

 –39متصديان غرفهها بايد هرگونه اشیاء و مواد قابل اشتعال ،جعبههای خالي ،وسايل بستهبندی و  ...را از محل نمايشگاه خارج
نمايند و مجاز به انباشت آنها در فضای داخلي نمايشگاه نميباشند.
 – 40به منظور افزايش ايمني و مقابله با آتشسوزیهای احتمالي و بر اساس تفاهمنامه مصلیي تهران ،هر غرفه بايستي مجهز به
كپسول آتشنشاني باشد.
 -41در صورت وجود سیم كشي نامناسب و فاقد استاندارد در غرفه ها مراتب را در اولین فرصت به ستاد نمايشگاه اطالع دهید.
 - 42استعمال دخانیات در داخل شبستان ممنوع است.
 -43درهنگام بروز حادثه ،موضوع را سريعاً به مسئولین منتقل نمايید و ضمن حفظ آرامش از هجوم به درهای خروجي خودداری
نمايید و با توجه به عالئم اضطراری از كوتاهترين مسیر سالن را ترک نمايید.
نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی
 - 44در صورت بروز تخلف ،از سوی مسئوالن هر بخش ،برای بار اول تذكر شفاهي داده خواهد شد.
 - 45در صورت تکرار تخلف ،تذكر كتبي از سوی مدير بخش و مسئول حراست ابالغ خواهد شد كه هر يك دارای امتیاز منفي در
محاسبه غرفه های برتر و فعال خواهد بود.
 -46در صورت ادامه و اصرار بر تخلف ،موضوع به كمیته نظارت ،گزارش و در خصوص ادامه كار غرفه،
تصمیمگیری خواهد شد .تعطیلي يك روزه و يا تعطیلي كامل غرفه از جمله تدابیر اتخاذ شده ميباشد.
 –47فهرست تذكرهای ابالغ شده به رسانه ها ،به صورت روزانه در وبسايت نمايشگاه منتشر مي شود.
توضیح :كمیته نظارت بر اجرای نظام نامه نمايشگاه و رسیدگي به تخلفات مركب از قائم مقام نمايشگاه ،مدير حراست نمايشگاه و
روسای تشکل های مديريتي رسانه ها (انجمن صنفي مديران روزنامههای غیردولتي استان تهران ،انجمن صنفي مديران نشريات
ايران ،انجمن صنفي مديران رسانه ،انجمن صنفي نشريات تخصصي كشاورزی و صنايع غذايي كشور و شورای مركزی خانههای
مطبوعات كشور) است.
انتخاب غرفه برتر
 - 48ضوابط انتخاب غرفه و تركیب هیأت انتخاب به پیوست ارائه شده كه رعايت موارد آيیننامه در انتخاب غرفه برتر ،مؤثر است.
 – 49عالوه بر انتخاب و معرفي غرفه برتر در هر گروه ،از 10درصد غرفه های فعال هرگروه بر اساس امتیاز كسب شده بعد ،تقدير
ويژه خواهد شد.
 -50رای مستقیم و الکترونیکي متصديان غرفههای حاضر در نمايشگاه ،دو روز قبل از اختتامیه انجام ميشود .بر اين اساس ،مدير
غرفه يا نماينده رسمي رسانه كه اطالعات وی در سامانه ثبت نام وجود داشته باشد مي تواند  3غرفه برتر در گروه خود را انتخاب و
اعالم كند.
شیوهنامه انتخاب غرفه برتر

شیوهنامه زير به تصويب شورای سیاستگذاری بیست و سومین نمايشگاه مطبوعات رسیده است:
 )1در روز پاياني نمايشگاه و در هر يك از  9گروه زير ،يك غرفه به عنوان غرفه برتر (مشروط به كسب حداقل  50امتیاز) توسط
هیأت انتخاب معرفي ميشود:
روزنامه ها /مؤسسات مطبوعاتي /دين و انديشه /آموزشي ،تخصصي /سیاسي ،اقتصادی /عمومي ،خانوادگي /فرهنگي ،هنری/
رسانههای محلّي /خبرگزاریها
در ساير بخشها به دلیل پايین بودن نسبي تعداد غرفهها ،انتخاب ،صورت نميگیرد.
 )2شاخص های انتخاب غرفه برتر به شرح زير است:
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توضیح :با توجه به همراهي مناسب رسانهها در رعايت نظامنامه ،عدم رعايت بندهای مختلف نظام نامه نمايشگاه و همچنین دريافت
تذكر از سوی كمیته نظارت و حراست نمايشگاه ،به منزله امتیاز منفي در جدول زير محاسبه خواهد شد.
ردیف

شاخصهاي غرفه برتر

حداکثر امتیاز

1

طراحي و دكوراسیون غرفه (بسته به نوع مالکیت رسانه)

20

2

خالقیت در ارائه خدمات مرتبط با زمینه رسانه

20

3

آرای الکترونیکي نمايندگان غرفهها در هر گروه برای غرفههای همان گروه

20

4

میزان بازديد مخاطبان ،استقبال از غرفهها و نظرسنجيهای ستاد نمايشگاه

20

5

برنامههای جانبي و انجام برنامههای اعالم شده قبل از آغاز نمايشگاه

10

6

حضور مدير مسئول در غرفه

10

 )3ارزيابي شاخصها توسط اعضای هیأت هشت نفره انتخاب به شرح زير انجام ميشود:
* قائم مقام نمايشگاه
* مديركل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلي
* مديركل مركز مطالعات و برنامهريزی رسانه
* نمايندگان:
انجمن صنفي مديران روزنامههای غیردولتي استان تهران
انجمن صنفي مديران نشريات ايران
انجمن صنفي مديران رسانه
انجمن صنفي نشريات تخصصي كشاورزی و صنايع غذايي كشور
شورای مركزی خانههای مطبوعات كشور
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